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Geervliet, voor velen misschien niet meer dan een boerendorpje 
aan de Bernisse in Nissewaard. Maar Geervliet is meer dan dat en 
kent een rijke historie. Het onderzoeken en doorgeven van de ge-
schiedenis van Geervliet en de streek is een taak die de Stichting 
Oud-Geervliet zich tot doel heeft gesteld. Nu de gemeente Nisse-
waard in 2020 vijf jaar bestaat en het in 2021 vijftig jaar geleden is 
dat de Stichting Oud-Geervliet is opgericht, is dit een gerede aan-
leiding om een bladzijde toe te voegen aan deze rijke geschiedenis. 
 
 
Tekst: Adriaan Rodenburg 
 

n 1381 kreeg Geervliet stadsrech-
ten en werd een vestingstad met 
grachten, muren en poorten.  
Geervliet was ook hoofdstad van 
de Hoge Heerlijkheid Putten en 

hofstad van de Heren van Putten. Van 
dit alles is niet veel meer over. Van de 
vestingwerken resten enkel nog een to-
ren waar op later de molen is gebouwd, 
het Spui dat deel uit maakte van de 
stadsgracht en een onherkenbaar stukje 
stadsmuur aan de Noorddijk. Het Hof 
van Putten werd helaas kort na 1830 
stukje bij beetje afgebroken. 
 
Beschermd stadsgezicht 
Geervliet is een in de 12de eeuw ont-
stane dijknederzetting, die zich ontwik-
keld heeft tot een stadje, met een sedert 
de 16de eeuw vrijwel onveranderd stra-
tenpatroon. De kern, waarin de Kaai-
straat, met het in oorsprong 14de 
eeuwse gasthuis/stadhuis, de Kerk-
straat de Tolstraat en de Visserszijde de  

 
belangrijkste straten zijn, heeft een aan-
eengesloten bebouwing. Deze kern 
heeft een randgebied met gespreide 
agrarische bebouwing, waarin de 
Landswerf en de uit 1851 daterende 
stellingmolen een aparte plaats inne-
men. Geervliet levert derhalve een 
beeld op dat van algemeen belang is 
vanwege de schoonheid en het histo-
risch karakter ervan. Om al deze rede-
nen is Geervliet in 1979 aangewezen 
als beschermd stadsgezicht in de zin 
van artikel 20 van de Monumenten wet. 
 
 
Het oude stadhuis van Geervliet 
Het stadhuis aan de haven, een rijksmo-
nument, heeft eveneens een rijk verle-
den. Het werd gesticht in 1346 als gast-
huis met een kapel. Omstreeks 1500 
ging het gebouw functioneren als stad-
huis. In de loop der tijd verdween de 
gasthuisfunctie en kwam het gebouw in 
zijn geheel aan het stadsbestuur en aan  

I 

Wapens op panelen 

In het stadhuis van Geervliet hangen al 
twee eeuwen de wapenborden uit de 
rechtszaal van het Hof van Putten. 
Het is nu ti jd voor nieuwe wapenborden! 

linker pagina 
Het wapenbord 
van Geervliet. 
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het bestuur  van de Ring van Putten, het 
latere hoogheemraadschap. In 1633 
werd het stadhuis met een verdieping 
verhoogd. Hier kreeg de Ring van Put-
ten zijn eigen vergaderzaal, de geme-
nelandskamer. De begane grond diende 
later nog als woning voor de stadchirur-
gijn en stadsbode. Ook was er een 
vleeshal met bestrate slachtplaats, en 
een cachot. Tenslotte was het geheel in-
gericht als secretarie van de gemeente 
Geervliet. De ‘gemenelandskamer’ 
werd raadzaal.  
Het stadhuis verloor zijn functie bij de 
vorming van de gemeente Bernisse in 
1980. Deze nieuwe gemeente beschikte 
vanaf 1988 over een eigen gemeente-
huis in Abbenbroek. 
Nu is op de begane grond Museum 
Stadhuis Geervliet gevestigd en wor-
den er tentoonstellingen georganiseerd 
door de Stichting Oud-Geervliet. 

  
De wapenborden van Putten  
Onder Napoleon worden de Nederlan-
den in 1810 een deel van Frankrijk. 
Napoleon reorganiseert de rechtspraak. 
Het Hof van Putten dat onderdak bood 
aan het Putse landgerecht heeft dan 
geen functie meer. In 1819 verkoopt 
Domeinen het Hof aan een particulier. 
De schout van Geervliet krijgt opdracht 
de inventaris te veilen. Waarschijnlijk 
heeft Dirk Preuyt, de toenmalige 
schout, de schouwstukken en de wa-
penborden die in de grote rechtszaal 
hingen overgebracht naar het stadhuis. 
Het Hof wordt hierna nog enige malen 
(in delen) verkocht.  
De wapenborden vertonen de wapens 
van Holland en Putten en de familiewa-
pens van de ruwaards en leenmannen 
van de Hoge Vierschaar,  de heren die 
recht spraken en Putten mede bestuur-
den. De wapenborden zijn op de Monu-
mentenlijst vermeld als onlosmakelijk 
verbonden met het pand en mogen 
daaruit dus niet worden verwijderd. 
Inmiddels hangen ze alweer zo’n 200 
jaar in het stadhuis en geven het interi-
eur iets van de grandeur uit het verle-
den van Geervliet. 

 
 
De gemeentewapens van Geer-
vliet, Bernisse en Nissewaard 
Na het vertrek van de Fransen in 1813 
gaf Koning Willem I bij besluit van 24 
december 1814 aan de Hoge Raad van 
Adel de opdracht om alle overheids-
heraldiek in goede banen te leiden. Alle 
overheden werden opgeroepen om hun 
wapen weer door de vorst te laten be-
vestigen. Tussen 1816 en 1819 is dat bij 
vele honderden gemeenten gebeurd. 
Omdat de Raad hier zoveel werk aan 
had, zijn soms talloze wapens op één 
dag bevestigd, voor de meeste gemeen-
tewapens van Voorne-Putten was dat 
op 24 juli 1816. De registratie gebeurde 
ook voor Geervliet, Abbenbroek, 
Heenvliet, Oudenhoorn en Zuidland op 
deze dag. Simonshaven (met Schudde-
beurs) en Biert (met Stompaard) kregen 
de wapenbevestiging bij besluit van de 
Hoge Raad van Adel van 5 september 
1821. Spijkenisse en Hekelingen kre-
gen een wapenverlening bij KB van 18 
november 1936. Bij KB van 14 juni 
1961 werd het schild van het wapen 
van Spijkenisse gedekt met een gouden 
kroon van drie bladeren en twee parels. 
Het gemeentewapen van Bernisse is 
verleend bij Koninklijk besluit van 9 
december 1981. De wapenverlening 
van Nissewaard is van 2 juli 2014. 
 
Tijd voor nieuwe wapenborden 
In 2020 bestaat de gemeente Nisse-
waard vijf jaar. 
In 2021 bestaat de Stichting Oud-Geer-
vliet vijftig jaar. Het bestuur wil beide 
jubilea op een bijzondere manier vieren 
en heeft het voornemen om in de tradi-
tie van de wapenborden in het stadhuis, 
drie wapenborden te laten maken. 
Geervliet is dan wel geen stad meer en  

linker pagina 
Het wapenbord 
van Bernisse. 

 

rechts 
Het wapenbord van 
Bernisse. 

 
 
De meeste gemeentewapens op 
Voorne-Putten zijn door de Hoge Raad 
van Adel bevestigd op 24 juli 1816. 
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heeft geen ruwaard of leenmannen, 
maar er is de afgelopen 50 jaar op be-
stuurlijk gebied toch wel het één en an-
der veranderd. Was Geervliet formeel 
nog een stad tot 1795, vanaf die tijd 
was het tot 1980 een zelfstandige ge-
meente. 
In 1980 is de gemeente Geervliet (met 
Biert en Simonshaven) gefuseerd met 
andere gemeenten uit de omgeving tot 
de gemeente Bernisse. 
Van deze bestuurlijke verandering is 
alleen in dossiers iets terug te vinden. 
In 2015 zijn de gemeenten Bernisse en 
Spijkenisse samen opgegaan in een 
nieuwe gemeente Nissewaard. Ook 
deze verandering in het bestuur is al-
leen in documenten opgetekend. 
Dit zijn belangrijke gebeurtenissen die 
zich uitstekend lenen om vastgelegd te 
worden op een wapenbord om zo het 
verleden van de gemeenten Geervliet 
en Bernisse en het ontstaan van de hui-
dige gemeente Nissewaard op een tra-
ditionele en passende manier in beeld te 
brengen. Zo kunnen toekomstige 

generaties zien hoe de bestuurlijke ver-
houdingen zijn veranderd in onze tijd. 
Een betere plaats dan in het raadhuis 
van Geervliet, als oude hoofdstad van 
Putten, om op deze manier de geschie-
denis van onze gemeenten en streek te 
bewaren is er niet. De nieuwe wapen-
borden zullen dan ook zeker tot zijn 
recht komen als aanvulling op de oude 
wapenborden in dit eeuwenoude ge-
bouw. 
 
Het wapenbord van Geervliet 
Het eerste wapenbord (ca 1m x 1m) 
vertoont het gemeentewapen van Geer-
vliet tussen de wapens van Biert (en 
Stompaard) en Simonshaven (en 
Schuddebeurs) en de jaartallen 1811 - 
1979. In 1811 werden Simonshaven en 
Biert toegevoegd aan de gemeente 
Geervliet. In 1817 werden de twee 
weer aparte gemeenten en vanaf 1855 
gingen ze definitief op in de gemeente 
Geervliet. 
 
Het wapenbord van Bernisse 
Het tweede wapenbord (ca 180cm x 
107cm) vertoont het gemeentewapen 
van Bernisse, met daar onder de ge-
meentewapens van de gemeenten die 
daar deel van uit maakten namelijk; 
Abbenbroek, Geervliet (waartoe Biert 
en Simonshaven behoorden), Heen-
vliet, Oudenhoorn en Zuidland en de 
jaartallen 1980-2014. 
 

 
 

In 2015 zijn de gemeenten Bernisse en  
Spijkenisse samen gegaan in Nissewaard. 
Van deze grote bestuurlijke veranderingen zijn 
‘nog’ geen tastbare ‘historische’ sporen in de 
gemeente Nissewaard terug te vinden. 

links 
Impressie van het 
wapenbord van 
Geervliet in het 
voorportaal van het 
stadhuis, naast de 
deur naar de raad-
zaal. Op de achter-
grond in de raad-
zaal het wapen-
bord van Nisse-
waard. 

rechts 
Impressie van het 
wapenbord van 
Bernisse in het 
voorportaal, bij 
binnenkomst 
rechts van de 
entree. 

            5 



Het wapenbord van Nissewaard 
Het derde wapenbord (ca 1m x 1m) 
vertoont de gemeentewapens van Ber-
nisse en Spijkenisse (waartoe ook He-
kelingen behoort) met in het midden 
het gemeentewapen van Nissewaard en 
het jaartal 2015. 
 
Uitvoering en realisatie 
De drie wapenborden zullen op houten 
panelen worden geschilderd. Een heral-
disch schilder zal de gemeentewapens 
schilderen in olieverf, alles volgens de 
geldende regels van de heraldiek.  
Van de Hoge Raad van Adel in Den 
Haag hebben we inmiddels de blazoe-
nering en originele afbeeldingen van de 
gemeentewapens ontvangen. Met Aart 
van der Houwen van het Streekarchief 
Voorne-Putten hebben we de verdelin-
gen en jaartallen op de borden bespro-
ken om er zeker van te zijn dat alles his-
torisch verantwoord is. 
Arjan Poldervaart, de timmerman uit 
Geervliet, is bereid de panelen te ver-
waardigen. 
In België hebben wij een heraldisch 
schilder gevonden die onze wensen kan 
vervullen. Prisca van Dessel is geag-
gregeerd tekenaar voor de Vlaamse He-
raldische Raad en de Raad van Adel. 
 
De kosten 
De kosten voor dit project zijn beraamd 
op zo’n € 8000,. De Stichting Oud-
Geervliet wil dit bedrag bijeen brengen 
door donaties uit fondsen, het bedrijfs-
leven, particulieren en onze donateurs. 
 
Onthulling 
Ons voornemen is om de panelen in het 
najaar van 2021, het jaar van het gou-
den jubileum van Oud-Geervliet, aan te 
bieden aan de gemeente Nissewaard 
vanwege het eerste lustrum van onze 
gemeente. Dit zal waarschijnlijk in de 
kerk van Geervliet gebeuren tijdens een 
feestelijke bijeenkomst. 
Daarna zullen de panelen tijdelijk in de 
hal van het gemeentehuis in Spijke-
nisse tentoongesteld worden.  De wa-
penborden worden uiteindelijk opge-
hangen in het stadhuis van Geervliet. 

 
 

Doneren? 
U kunt dit  project steunen door uw bij-
drage te storten op bankrekening: 
NL 49 RABO 0375 9171 44 
van de Stichting Oud-Geervliet onder 
vermelding van: ‘Wapenborden’. 

 

 

 
boven 
Impressie van 
het wapenbord 
van Nissewaard 
in de raadzaal. 

onder 
Het wapenbord 
van Nissewaard. 
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